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تتمات  /ت�سلية
عبد اللهيان ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

مع ذلك ،ذكر غاتيلوف أن موسكو ترى تغيرا ً في موقف
واشنطن تجاء مستقبل بشار األسد .وأوضح أن فكرة رحيل
األسد «تبقى ضمن الخطة االستراتيجية لواشنطن ،لكن
يبدو أن خطتها التكتيكية تحتوي على محاوالت إليجاد
مناهج تسمح برؤية مختلفة آلفاق التسوية السياسية
وإقامة حوار سياسي بين أطراف النزاع السوري» ،قائالً:
«من وجهة النظر هذه ،يمكن أن يكون هناك بعض التقدم».
من جهته ،أكد نائب وزير الخارجية اإليراني حسين أمير
عبد اللهيان قوله إن موسكو وطهران «ستفعالن كل ما هو
ممكن للمساعدة في حل األزمة السورية».
وأض���اف ف��ي مؤتمر صحافي ع��ق��ده ف��ي العاصمة
الروسية «تعتزم طهران وموسكو استخدام كل االحتماالت
واإلمكانات لمساعدة سورية على الخروج من هذه األزمة»،
وأش���ار ال��ى أن روس��ي��ا وإي���ران ستواصالن ال��ح��وار مع
المعارضة السورية ،لكنه أكد إن الرئيس األسد يجب أن
يكون جزءا ً من أي ح ّل سياسي لألزمة السورية.
ورح��ب المسؤول اإليراني بمبادرة الرئيس الروسي
ّ
فالديمير بوتين حول تشكيل جبهة مشتركة لمحاربة
اإلرهاب ،قائالً إن بالده مستعدة للتعاون في تنفيذها.
عبد اللهيان تطرق الى تصريحات رئيس وزراء كيان
العدو بنيامين نتنياهو الذي زار موسكو وق��ال« :السيد

تدمير �آليات ( ...تتمة �ص)9

نتنياهو ب��ذل جهودا ً كبيرة لكي ال يتم االتفاق النووي
مع إي��ران .وهو بذل جهدا ً لتشجيع ال��دول على تأييدها
لسياسة «إسرائيل» .لحسن الحظ ،في هذه القضية لم
يساعد نتنياهو أحد .ولذلك خالل األيام القليلة الماضية،
بعد الهزيمة في شأن االتفاق النووي ،نحن نالحظ أنه
يدلي تصريحات غير متوازنة .وما يقوله يعتبر كالما ً
فارغا ً وهراء».
من جهة أخرى ،يصل وفد من معارضة الداخل السوري
موسكو إلجراء لقاءات مع مسؤولين روس ،ويضم ممثلين
عن هيئة العمل الديمقراطي وحزب الشباب الديمقراطي
والتيار الوطني السوري.
وفي السياق ،عين األمين العام لألمم المتحدة بان كي
م��ون أم��س ،رؤس��اء أرب��ع مجموعات عمل ستجتمع في
جنيف في شأن األزمة في سورية.
وأع��رب المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية
ستيفان دي ميستورا عن أمله بأن يمهد عمل المجموعات
التي تم تعيينها «أم��ام اتفاق س��وري إلنهاء األزم��ة في
سورية على أساس بيان جنيف» الذي تم التوصل إليه
عام  ،2012موضحا ً أن األشخاص األربعة الذين عينهم
بان كي مون هم يان ايغيالند ،نيكوالس ميشيل ،فولكر
بيرتيس ،بيرجيتا هولست أالني.

القوات العراقية( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،ص��دت ال��ق��وات العراقية هجومين لتنظيم
«داع��ش» على منطقة الصديقية ش��رق ال��رم��ادي وعلى
مواقعها في منطقة حصيبة الشرقية وتمكنت من قتل
 4مسلحين ،وأعلن قائد الشرطة االتحادية رائد جودت
عن مقتل  12مسلحا ً وتدمير عدد من آلياتهم بهجوم على
مواقع تنظيم «داعش» في منطقة حصيبة شرق الرمادي،
في حين قتل  3وأصيب  4آخرون في منطقة المضيق شرق
الرمادي ،كما دم��رت  5أه��داف «مهمة» للتنظيم بقصف
صاروخي قرب السدة شرق المدينة.
هذا وأعلن رئيس اللجنة األمنية في قضاء الخالدية
ابراهيم الفهداوي عن مقتل  4مسلحين من «داع��ش»
وتفجير شاحنة لهم بعملية للقوات األمنية استهدفت
تجمعا ً للتنظيم في جزيرة الخالدية ش��رق ال��رم��ادي،
بالتزامن مع مقتل عدد آخر من مسلحي التنظيم بقصف
مدفعي للجيش العراقي استهدف مواقعه في الجزيرة.
هذا واستهدف سالح الجو العراقي وطيران الجيش
م��واق��ع لتنظيم «داع���ش» ف��ي منطقة البوعيثة شمال
الرمادي وفي المالحمة والصوفية وجزيرة الخالدية شرق
المدينة.
في حين أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية علي
دبعون عن مقتل  15مسلحا ً من «داع��ش» خالل عملية
للقوات األمنية استهدفت مواقع وتجمعات التنظيم في
مناطق البو حياة وال��وس بمحيط قضاء حديثة غرب
األنبار.
كما استهدفت القوات األمنية بالصواريخ آلية إمداد
لمسلحي «داع��ش» في محيط مدينة هيت غرب األنبار.
وتمكنت ال��ق��وات األمنية م��ن قتل مسلحين اثنين من
«داعش» وتدمير مقر للتنظيم ومعالجة  8عبوات ناسفة
في منطقتي النعيمية والصبيحات بأطراف قضاء الكرمة
شرق الفلوجة ،وقوات الحشد الشعبي تعثر على مصنع

للعبوات الناسفة تابع لداعش شمال القضاء.
وتمكنت ق��وات الفرقة الذهبية العراقية من قتل 3
مسلحين من «داعش» كانوا يزرعون عبوات ناسفة وتفكك
صهاريج في منطقة حي التأميم في مدينة بيجي شمال
محافظة صالح الدين.
هذا ودمرت قوات الحشد الشعبي آلية لتنظيم «داعش»
وقتلت من فيها في منطقة الجزيرة غرب سامراء في جنوب
صالح الدين.
كما أعلن قائد عمليات س��ام��راء ال��ل��واء ال��رك��ن عماد
الزهيري عن تفكيك أكثر من  35عبوة ناسفة خالل عملية
للقوات األمنية شرق ناحية المعتصم والضلوعية جنوب
مدينة سامراء بمحافظة صالح الدين.
وف��ي العاصمة العراقية ب��غ��داد ،نجا مدير المكتب
اإلعالمي لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي من محاولة
اغتيال وسط العاصمة العراقية بغداد ،وفق ما أوردت
وسائل إعالم عراقية.
وقال المصدر لـ«السومرية نيوز» ،إن «مسلحين
مجهولين هاجموا سيارة يستقلها هشام الركابي مدير
المكتب اإلعالمي لنوري المالكي ،ل��دى م��روره على
جسر الطابقين» وهو أحد الجسور المشيدة فوق نهر
دجلة في بغداد ،مشيرا ً إلى أن «الركابي لم يصب بأي
أذى».
م��ن جهة أخ���رى ،استشهد  10أش��خ��اص على األق��ل
وأصيب  32آخ��رون بجروح بتفجير سيارة مفخخة في
منطقة بغداد الجديدة شرق بغداد.
وقالت وسائل إعالم عراقية إن السيارة المفخخة كانت
مركونة وسط سوق شعبية بحي األمين الثانية في منطقة
بغداد الجديدة ،مشيرا ً إلى أن التفجير أسفر عن أضرار
مادية جسيمة تمثلت باحتراق عدد من السيارات والمحال
التجارية.

تون�س� :إجماع على �ضرورة تعديل قانون الم�صالحة
أجمعت قطاعات واسعة من التونسيين على ضرورة
تعديل مشروع قانون «المصالحة» الذي ال يزال يثير
جدال ً واسعا ً في وقت عبرت المعارضة الراديكالية عن
رفضها له ،بينما يسعى االئتالف الرباعي الحاكم إلى
إدخ��ال تعديالت عليه ضمن عمل اللجان البرلمانية
قبل عرضه للمناقشة العلنية والمصادقة عليه.
وقال األمين العام لحزب حركة نداء تونس محسن
مرزوق إ ّنه من الضروري إدخال تعديالت على قانون
المصالحة االقتصادية والمالية ،مشيرا ً إل��ى رغبة
جميع األح��زاب في التعديل بما في ذلك حركة نداء
تونس.
وأضاف ان تعديل مشروع قانون المصالحة سيمكن
جميع األطراف من التوافق ،قائالً إنه من حق الجميع
االختالف معه وعليهم تقديم مقترحاتهم التعديلية
ليتم دراستها تحت قبة البرلمان.
وأوض���ح ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة ن���داء ت��ون��س محمد
ال��ط��رودي ان م��ش��روع ق��ان��ون المصالحة سيشهد
تعديالت عدة من منطلق قانون صلح لتنمية المناطق
الداخلية تحت هدف رئيسي متمثل في تفعيل قاعدة
التمييز اإليجابي ،وأضاف ان حركته تعمل اآلن على

تطبيق خطة استراتيجية على مستوى االتصال ،تشمل
كامل مناطق البالد في ما يخص قانون المصالحة
االقتصادية من خالل جملة من الحمالت التحسيسية
لمنخرطي ال��ح��زب ،وم��ن طريق اجتماعات شعبية
لهياكل وإطارات الحزب بحسب تعبيره.
إل��ى ذل��ك ،أب��رز رئيس كتلة ح��زب االتحاد الوطني
ال��ح��ر ،محسن حسن ،أن المصالحة التي اقترحها
الرئيس الباجي قائد السبسي ضرورية ،لكن الحزب
أعد مقترح إدخ��ال تعديالت على مشروع المصالحة
المالية ،سيتقدم به إلى مؤسسة الرئاسة ،ويتضمن هذا
المقترح توسيع المصالحة على جرائم الصرف ،لتشمل
ينص التعديل
المصالحة الجبائية والجمركية .كما
ّ
على ض ّم الموظفين وأشباه الموظفين للمصالحة.
وأشار محسن حسن إلى أن المصالحة ال بد أن تخلق
مناخا ً مالئما ً لالستثمار ،وأن تؤدي إلى توفير موارد
مالية تدفع لمصلحة خزينة الدولة ،الفتا ً إلى ارتفاع
الديون المثقلة على كاهل المواطنين والمؤسسات
التي بلغت  5.5مليار دينار «حوالي ثالثة مليارات
دوالر» ،وديون الجمارك التي تفوق  4مليارات دينار
«حوالى  2.2مليار دوالر» ،حسب قوله.

في األثناء ،اعترفت السعودية
ب���أن اث��ن��ي��ن م��ن ج��ن��وده��ا وقعا
أسيرين في أيدي الجيش اليمني
واللجان الشعبية .وقال المتحدث
باسم ال��ع��دوان السعودي احمد
ال��ع��س��ي��ري ل��وك��ال��ة ال��ص��ح��اف��ة
ال��ف��رن��س��ي��ة« :ل��دي��ن��ا أدل���ة تشير
الى انهما على قيد الحياة و هما
محتجزان كرهينتين».
وأض��اف ان الجنديين اس��را في
اليمن .ولفت العسيري الى ان «ثالثة
جنود آخرين هم في عداد المفقودين
وال نعرف ف��ي ال��ح��ال م��ا اذا كانوا
احياء او اسروا قرب الحدود».
وات��ه��م العسيري ،ال��ذي تشنّ
بالده عدوانا ً على اليمن ادّى الى
استشهاد عدد كبير من اليمنيين
اضافة الى تدمير البنية التحتية
ل��ل��ب�لاد« ،ال��ح��وث��ي��ي��ن ب��ان��ت��ه��اك
معاهدات جنيف عبر نشر صور
للجنديين المحتجزين» ،متابعا ً أنه
«سنفعل كل ما بوسعنا اليجادهم
وإعادتهم» الى السعودية.
وب� ّ
�ث الجيش اليمني واللجان
الشعبية األربعاء الفائت مشاهد
لجندي سعودي وق��ع في األس��ر.
وع��� ّرف ال��رج��ل ع��ن نفسه باسم
الرقيب ابراهيم حكيم من اللواء
ال��س��ع��ودي األول المتمركز في
منطقة جيزان اليمنية الحدودية
مع المملكة ،مؤكدا ً أنه أُسر مع عدد
من رفاقه.
ولوحظ وجود تخبّط سعودي
واض���ح ح��ي��ال التعامل م��ع هذه
ال��ق��ض��ي��ة ،إذ إن وزارة ال��دف��اع
السعودية تحدثت ع��ن «ف��ق��دان
جنديين يُعتقد انهما محتجزين
ل��دى الحوثيين» (أن��ص��ار الله)،
في حين ذك��رت صحيفة «الشرق
األوسط» السعودية الناطقة باسم
النظام السعودي ان الجنديين
«ض� ّ
ل�ا طريقهما داخ���ل االراض���ي
اليمنية».
يأتي ذلك في وقت استمر فيه
ال��ع��دوان السعودي  -األميركي

رو�سيا العربية ( ...تتمة �ص)9
التي قدمت كل األدلة والوثائق وصور األقمار االصطناعية حول مجزرة الغوطة
بريف دمشق وكذا كل جرائم اإلبادة الجماعية التي ارتكبتها العصابات اإلرهابية
في حق السكان العزل والتي أكدت في شأنها أن النظام السوري لم يستعمل
ولن يستعمل السالح الكيماوي ضد شعبه وأن كل هذه االتهامات غير حقيقية
ومفبركة الهدف منها حشد الرأي العام الدولي قصد شن العدوان على سورية
وذلك بمباركة من بعض الدول العربية التي إرتأت إال أن تكون ضمن الصف اآلخر
على رغم اتضاح الرؤى وانكشاف خيوط المؤامرة فيما تبقى روسيا حريصة
على حماية القانون الدولي والدفاع عن سيادة الدول واستقاللها والدفاع عن حق
الشعوب في اختيار أنظمتها ديموقراطيا ً بعيدا ً من العنف والتطرف واإلرهاب .

العمري مقالتي

�أبو �شريف ( ...تتمة �ص)9

على البالد بشنّ غاراته مستهدفا ً
المدن اليمنية ،حيث شنّ طيران
ال���ع���دوان غ����ارات ع��ل��ى منطقة
الشعلة بمأرب ،اضافة الى سلسلة
غارات استهدفت منطقة السليس
ببرط المراشي في الجوف .كما
استهدفت أرب���ع غ���ارات مدرسة
الشهيد ال��وزي��ر ف��ي منطقة بيت
السيد ببني حشيش في محافظة
ص��ن��ع��اء ،وت��ح��دث��ت األن��ب��اء عن
سقوط شهداء.
هذا واستهدف طيران العدوان
مخيم النازحين بمنطقة ذناه في
مديرية صرواح بمأرب ،واستهدف
بغارتين منطقة رغافة بمديرية
م��ج��ز ب��ص��ع��دة ،وم��ن��ط��ق��ة بحرة
بمديرية باقم .كما استهدف قصف
مدفعي لطيران ال��ع��دوان منطقة
ال��ق��م��ع ب��م��دي��ري��ة ك��ت��اف بقذائف
الهاون.
واستشهد  20م��واط��ن�ا ً يمنيا ً
وأص��ي��ب ال��ع��ش��رات ب��ج��راح في
حصيلة أول��ي��ة ج���راء استهداف
طيران ال��ع��دوان السعودي على
فندق سياحي وعدد من المناطق

ال��س��ك��ن��ي��ة وال��م��ن��ش��آت المدنية
بالعاصمة صنعاء صباح أمس.
وفي صنعاء شن العدوان غارات
على منازل ومحطة وقود ومحال
تجارية في حي سعوان ،فيما أفاد
مراسل العالم بأن طيران العدوان
ال��س��ع��ودي ش��ن سلسلة غ��ارات
على مخيم للنازحين بمأرب حيث
ترددت أنباء عن وقوع ضحايا.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد
م��واط��ن وإص��اب��ة  5آخ��ري��ن في
غارات على منطقتي جوعان وقرن
بن زايد بمديرية حيدان بمحافظة
صعدة.
واستهدف الطيران السعودي
الوحدة الصحية بمديرية حيدان،
باإلضافة إلى غارات على مديرية
كتاف في صعدة واستهدفت منازل
المدنيين والمؤسسات التعليمية
والمساجد.
ي��أت��ي ه���ذا ب��ع��د أك��ث��ر م��ن 40
شهيدا ً بفعل الغارات الجوية على
منطقة الشغادر بمحافظة حجة
غرب البالد وعلى مديرية حيدان
الحدودية بمحافظة صعدة شماالً.

وبحسب أبو شريف ،فإن «هذا التحول النوعي يتطلب نهوضا ً عربيا ً سريعا ً
استنادا ً الى صخرة الصمود العربية على األرض السورية والدعم الروسي
يصب في مصلحة الجماهير العربية ومصلحة روسيا .ولذا فإننا نرى
الذي
ّ
أن نهوضا ً شعبيا ً في فلسطين سوف يؤجج المواجهة ضد المخطط الذي بدأ
باالنهيار وانضمام العراق حكومة وجيشا ً وشعبا ً لجبهة المقاومة المتحدة ضد
اإلرهاب والذين يرعون اإلرهاب ،وهذا سيجعل المواجهة أفعل وأكثر تنسيقا ً
وأق��در على تحقيق االنتصارات» .وأض��اف أبو شريف« :لقد رفضت روسيا
طلبات نتنياهو في ضمان عدم وصول أسلحة لحزب الله ،ورفضت اعتبار
الجوالن أرضا ً «إسرائيلية» ،واكتفت باإلشارة إلى ضرورة التنبّه لعدم التصادم
وأن سورية ال تنوي فتح جبهة الجوالن عسكرياً .لقد أصبح انضمام مصر الى
جبهة المقاومة شرطا ً ضروريا ً من أجل إنقاذ مصر ،والرد المصري الرسمي غير
مفهوم إال من زاوية ضغط السعودية التي تحاول ج ّر مصر إلى صراع اليمن».
«س��وف تشهد الساحة السورية محاوالت يائسة لرفع وتيرة الهجمات
اإلرهابية وإرسال المرتزقة عبر تركيا ولبنان بهدف إعادة الميزان إلى سابق
عهده ،ولكن ف��ات األوان ،وأصبح الميزان يتحول بتتابع لمصلحة قوس
المقاومة ،وعلى الشعب الفلسطيني أن يعي أن هذه هي لحظة النهوض في
وجه االحتالل ومحاوالت تهويد األقصى وابتالع كل فلسطين».

ا�ست�شهاد فل�سطيني ( ...تتمة �ص)9
وحسب مصادر في الهالل األحمر ،فإنّ طواقمها حاولت الوصول إلى مكان
االنفجار بين قريتي طرامة وخرسا جنوب دورا ،لكنّ ق ّوات االحتالل حالت دون
وصولهم إلى المكان.
ووقعت مواجهات بين قوات العدو وفلسطينيين بعد انتشار خبر استشهاد
الشاب ،وأصيب عشرات الفلسطينيين باالختناق بسبب قنابل الغاز المسيلة
للدموع .كما نقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن مصادر محلية وشهود عيان
قولها إن «فتاة تبلغ من العمر  18سنة أصيبت بجروح في بطنها ،عقب إطالق
قوات االحتالل الرصاص عليها في شكل مباشر ،أثناء عبورها البوابات الحديدية
الدوالبية على حاجز (الكونتينر) المقام على مدخل شارع الشهداء».

التظاهرات تتوا�صل في �ساحات البحرين ومهاجمة مركز التعذيب في �سترة
هاجم ثوار البحرين بالزجاجات
ال��ح��ارق��ة «م��رك��ز س��ت��رة» ال��ذي
تستخدمه قوات النظام في تعذيب
المعتقلين.
وأف���اد م��وق��ع «ائ��ت�لاف شباب
ثورة  14شباط» ان الثوار تصدوا
بسواعدهم لعصابات المرتزقة في
وكر التعذيب.
وانطلقت في بلدة صدد البحرينية
تظاهرات تطالب بالديمقراطية
واسقاط الديكتاتورية ،كما جدد
تمسكهم ب��أه��داف
ال��م��ت��ظ��اه��رون
ّ
الثورة.
وف���ي ال��ب�لاد ال��ق��دي��م ،احتشد
البحرينيون في مسيرة تضامنا ً
مع األسيرات واألسرى ،المغيّبين
ظلما ً في سجون السلطات.
ه���ذا وي��س��ت��ع � ّد ال��ب��ح��ري��ن� ّي��ون
للمشاركة بفعاليّات المشروع
ال��ث��وريّ «آم��ن المتو ّكلون – »2
ال��ذي ّ
دشنه ائتالف شباب ثورة
 14شباط خالل أيّام الله ،والذي
يشمل فعاليّات ثوريّة متن ّوعة:
ك��إع�لان ال��ب��راءة م��ن المشركين،
ومسيرة مندّدة بجرائم الصهاينة
ب��ح� ّ
�ق المسجد األق��ص��ى وإح��ي��اء
يوم عرفة ،وغيرها من الفعاليات
المتنوعة.
من جهة أخ��رى ،أ ّي��دت محكمة
االستئناف العليا ف��ي البحرين

ال��ح��ك��م ال���ص���ادر ب��وق��ف ن��ش��اط
جمعية «ال���وف���اق» ل��م��دة ثالثة
أشهر ،بعد أن عرضت األخيرة في
جلسة سابقة نظامها األساسي إثر
طلب من المحكمة.

ب���م���وازاة ذل����ك ،أع��ل��ن مكتب
ش���ؤون الجمعيات السياسية
في وزارة العدل أنه «وفي ضوء
الحكم االستئنافي المشار إليه،
وتنفيذا ً له ،وبنا ًء على ما أكدته

ال��وزارة من اعتبار عدد األعضاء
ال��ف��ع��ل��ي��ي��ن ح��س��ب ال��م��س��ت��ن��دات
ال��م��ق��دم��ة م��ن الجمعية يقتصر
على  3044عضوا ً فقط ،ونظرا ً
ألن الجمعية ل��م تعترض على

ذل��ك أم��ام المحكمة ،ف��إن مكتب
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة يعلن
استمرار الجمعية ف��ي نشاطها
واعتماد المؤتمر العام األخير لها
بناء على ما ذكر أعاله».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1مصيف سوري على بردى ،خبر
علي
2 .2مدينة هندية في بيهار ،عثروا ّ
3 .3غلى القدر ،والية أميركية
4 .4ممثل دولة عند دولة أخرى ،ضمير منفصل ،سرقت
5 .5شاي (باألجنبية) ،مصيف لبناني ،أحد الوالدين
6 .6جزيرة صينية ،من التوابل
7 .7مدينة سويدية ،أقفال الباب
8 .8قليالً وجوده ،من األشجار
9 .9بعد اليوم ،غنج ،قبيح المظهر
1010أشار باليد ،بلدة لبنانية ،حرف أبجدي مخفف
1111نهر في ألمانيا ،مصيف لبناني
1212من االنبياء ،أمر عظيم ،من أوجه القمر

1 .1كاتب أميركي راحل له «لمن تقرع األجراس»
2 .2جمهورية على البلطيق ،أبو البشرية
3 .3يبس العصب ،يدفن البنت وهي حية ،سالم
4 .4شاعر هجاء من الكبار ،متشابهان
5 .5مذهب ،مدينة سورية
6 .6دخلنا فجأة ،أقرع الجرس
7 .7عزمنا على االمر ،جمع عن األرض
8 .8اول يجامل ،سهام ،هدّد
9 .9لطخاه بالعار ،حبنا
1010وعاء ،أناول باليد ،قلب
1111من الحبوب ،خالف حار ،يرغب في األمر
1212وافقتم الرأي ،البارع
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،617245398 ،839671254
،361597482 ،245938176
،472386915 ،958124763
،526419837 ،793862541
 {184753629ح��ل الكلمات

المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت��وم��اس ج��ف��رس��ون ) 2
رس��ام��ي��ن ،ي��ن ،اد  ) 3ات��ن��ا ،تن،
يدمر  ) 4نبيال ،دينار  ) 5سأل،
ليما ،ره��ن  ) 6يالعبه ،م��اي ) 7

لم ،واترلو ،اي  ) 8فبرك ،مناديل
 ) 9ايبريا ،ني ،من  ) 10نتأ ،رند،
س��اري  ) 11يشنها ،ليالي ) 12
يرعبها ،اخي.
عموديا:
 ) 1ترانسيلفانيا  ) 2وست بالم

بيتش  ) 3مانيال ،رباني  ) 4امال،
عوكر ،هر  ) 5سي ،البا ،يراع ) 6
جنت ،يهتمان  ) 7ندم ،رن ،دله ) 8
ري ،يامالن ،يا  ) 9سنين ،اوديسا
 ) 10داري ،اال  ) 11نامره ،المريخ
 ) 12در ،نبي ،ني.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Everest
فيلم تشويق بطولة اليزابت
دي �ب �ي �ك��ي م��ن اخ � ��راج بالتاسار
كورم .مدة العرض  121دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،غاالكسي).
Sleeping with Other
People
فيلم كوميدي بطولة اليسون
بري من اخراج ليسلي هيدالند.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال).
The Runner
فيلم درام��ا بطولة نيكوالس
كايغ من اخراج اوستين ستارك.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
فوكس ،غاالكسي).
The Perfect Guy
فيلم رع��ب بطولة سانا الثان
من اخراج دايفد روسينتال .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
ديونز ،غاالكسي).
A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روبرت
ري� � ��دف� � ��ورد م � ��ن اخ � � � ��راج كين
ك ��واب� �ي ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 104
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .مدة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).

